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DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL
Reunião de Câmara — ORDINÁRIA

AVELINO ADRIANO GASPAR DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso torna público que a Câmara Municipal reunirá,
ordinariamente, no edificio dos Paços do Concelho, pelas 1830H do dia 20 de
março de 2019, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um - Informação ã câmara sobre o relatório trimestral de execução orçamental,
inerente ao 4° trimestre de 2018 da EPAVE, EM..

Ponto Dois - Proposta do sr. Vereador com o pelouro da descentralização de
competências para pronúncia sobre o teor do projeto de mapa contendo os montantes do
Fundo de Financiamento da Descentralização a transferir para os municípios no ano de
2019, nos termos do n.° 2 do art.° 25° do DL 23/2019, de 30 de janeiro.

Ponto Três - Proposta do sr. Vereador com o pelouro da descentralização de
competências para que a câmara proponha à assembleia municipal a não aceitação da
transferência de competências em diversos domínios de atuação do Estado, a saber,
proteção e saúde animal e segurança dos alimentos, previsto no Decreto-lei 20/2019, de
30 de janeiro, educação, prevista no Decreto-lei 21/2019, de 30 de janeiro, cultura,
prevista no Decreto-lei 22/2019, de 30 de janeiro, saúde, prevista no Decreto-lei
23/2019, de 30 de janeiro.

Ponto Quatro - Proposta do sr. Presidente da Câmara para atribuição de subsídios nos
termos da ai. o) do n.° 1 do art.° 33° do anexo Ida Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Ponto Cinco - Proposta do sr. Presidente para celebração de contrato de arrendamento,
entre a câmara municipal e a Escola Profissional do Alto Ave-EPAVE, EM., nos
termos da minuta.

Paços do Concelho, 15 de março de 2019

O Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso
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